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Abstract 

One of the most fundamental issues on the international political arena of today is the 

battle against world poverty. The importance of the issue results in abundance of theo-

ries, which gives at the least as many answers. One theory that provides a solution to the 

issue of world poverty whilst contributing to a sustainable development is the Inclusive 

Business Theory, and the closely tied Bottom of Pyramid-strategy. This strategy aims to 

fight poverty in the poorest communities of the world through the stimulation of eco-

nomic growth, stemming from a capitalistic view on development. 

 As the name suggests, the Inclusive Business Theory aims to including the poor-

est in the value chain by equally involving them as producers, consumers and distribu-

tors. The aim is that through this also contribute to an effective and sustainable devel-

opment. This is suggested to be a solution to the asymmetrical distribution of resources, 

since all the included parties can enjoy the advantages of economic growth. 

 In this thesis I critically investigate, using the Capabilities Approach, whether 

there are social parameters to sustainable development that the above-mentioned theo-

ries overlook. Further I apply the conclusions of the critical investigation on Sida:s new 

program for development; Innovation Against Poverty, a program that has adopted the 

Inclusive Business Theory. 

 The conclusion of the study is in summary, that a hybrid between the normative 

pretensions in the Capability Approach  and the practical application of the Inclusive 

Business Theory might be to prefer, to contain the social value of the sustainable devel-

opment. 

 

Key words: Sustainable development, capability approach, inclusive business, BoP-

strategy, human rights, Sida 
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1 Inledning 

I vår allt mer globaliserade värld har det blivit av betydelse för alla att förstå hur våra 

handlingar påverkar varandra, inte bara i nära relationer utan även hur våra val kan på-

verka situationen för en individ på andra sidan jorden. Vi kan se en strävan i internatio-

nell och nationell politik att den utveckling världen står inför bör vara hållbar. Om detta 

kan man säga att det råder konsensus. Det föreligger dock stor oenighet om vilka tillvä-

gagångssätt som är hållbara, och om vilka metoder som bidrar mest effektivt till hållbar 

utveckling. I denna oenighet föreligger en konflikt som ofta uppstår i spänningen mellan 

sociala och ekonomiska värden. 

 Samhället idag styrs och påverkas av välförankrade marknadsliberala institutio-

ner
1
 vilka har betraktats som roten till den asymmetri som världens resurser idag förde-

las utifrån.
2
 Det är följaktligen i denna fördelningsasymmetri forskningen för hållbar 

utveckling grundar sig. Utvecklingsstrategierna präglades länge av idén om att det var 

genom bistånd och välgörenhet man skulle ”bota” fattigdomen och öka välfärden för 

jordens fattigaste befolkning. De senaste decennierna har vi dock kunnat skönja nya 

aktörer på utvecklingsarenan, i form av företag som utgår ifrån ett marknadsliberalt per-

spektiv. Dessa menar att en hållbar utveckling sker i främjandet av den lokala markna-

dens tillväxt. Tillväxten uppstår ur en mer inkluderande kapitalism, och det är ur detta 

perspektiv som inclusive business-teorin, som här granskas, är sprungen.  

 Den spänning som uppstår mellan tidigare sociala ideologier som påverkade 

utvecklingsprogrammen och de idag mer ekonomiskt inriktade väljer jag som utgångs-

punkt för min studie. Jag tror inte att det finns ett enkelt svar på vilket perspektiv som är 

                                                                                                                                               

 

1
 Exempel på sådana institutioner är WTO, IMF, Parisdeklarationen, men även till viss del UNDP:s mil-

lenniemål 

2
 För den intresserade läsaren rekommenderas Pogge, Thomas, 2008. World Poverty and Human Rights 

Sen, Amartaya 1999 Development as freedom och Muhammad Yunnus 2008 En värld utan fattigdom: 

socialt företagande och kapitalismens framtid 
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det mest effektiva för en hållbar utveckling, då definitionerna av effektivitet och håll-

barhet inte präglas av konsensus. Jag vill emellertid belysa denna komplexitet och oe-

nighet och slutligen ge mitt rekommenderade perspektiv på hur inclusive business kan 

bidra till hållbar utveckling. 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Min intention är som nämndes ovan att granska en modell för hållbar utveckling som 

blivit allt vanligare att applicera i internationella utvecklingsprogram. Modellen ligger 

inom ramen för inclusive business och benämns ofta som BoP-modellen, och framställ-

des första gången 2001 i artikeln the fortune at the bottom of the pyramid av S.L. Hart 

och C.K. Prahalad. Modellen går kortfattat ut på att genom att förstå efterfrågan och 

marknaden hos de allra fattigaste i världen, BoP
3
(the bottom of the pyramid), kan man 

med innovativa produktplaceringar möta denna efterfrågan. På så sätt ökar man den 

ekonomiska tillväxten genom att inkludera BoP i hela produktionsledet. Syftet är att 

kritiskt granska den teoretiska grunden för inclusive business generellt och för BoP-

modellen i synnerhet. Detta kommer jag göra med hjälp av Martha Nussbaums kapaci-

tetsteori, i vilken hon utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv fastslår en lägsta gräns för 

vilka förmågor alla individer ska kunna uppfylla. Nussbaum presenterar en tröskelnivån 

i form av tio förmågor
4
, som på många sätt går att likna vid universella rättigheter. Jag 

använder detta perspektiv för att kartlägga de normativa sociala värden BoP-modellen 

kan tänkas förbise, då detta perspektiv utgår från ett mer marknadsliberalt förhållnings-

sätt till utveckling, där utveckling i större utsträckning förknippas med ekonomisk till-

växt. Hart menar att om marknaden kan bli mer inkluderande och den ekonomiska till-

växten mer jämställd är sannolikheten för hållbar utveckling större.  

 På så sätt är min avsikt att bidra till ett nytt perspektiv på inclusive business för 

hållbar utveckling, där de sociala anspråken i hållbar utveckling får större fokus. Min 

                                                                                                                                               

 

3
 BoP är den del av världens befolkning som har en genererad årsinkomst lägre an $1500/år. En mer ingå-

ende förklaring till detta begrepp och till modellen kommer ske i kapitel 4. 

4
 Nussbaum, Martha Women and Human Development 2000 s.78ff 
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första frågeställning blir således:  

Hur väl uppfyller BoP-modellen för inclusive business de sociala värdena av en hållbar 

utveckling i enlighet med Nussbaums kapacitetsteori? 

 Jag kommer sammanfatta konklusionerna från den första frågeställningen och 

med hjälp av dem utforma ett eget perspektiv, som jag avser att pröva på Sidas nya ut-

vecklingsprogram Innovation Against Poverty(IAP), som utgår från inclusive business 

och BoP-modellen. Följande frågor ställs till detta material: 

Utgör IAP ett praktiskt exempel på ett i Harts mening välfungerande inclusive business-

projekt? 

Vilken potential har IAP att bidra till en effektiv hållbar utveckling genom att öka den 

enskilda individens förmågor i enlighet med Nussbaums kapacitetsteori? 

1.2 Material och avgränsningar 

Jag har för den här uppsatsen valt att göra en textanalys av inclusive business-teori samt 

av ett utvecklingsprogram inom Sidas ”business for development”program(B4D) som 

utgår från den här teorin. För inclusive business teorin har jag valt att i synnerhet utgå 

från S.L. Harts teori i Capitalism at the crossroad från 2010. Hart är, som nämndes 

ovan, tillsammans med C.K. Prahalad grundaren till idén om att det effektivaste sättet 

att bota fattigdom är genom att stimulera konsumtionen i botten av den ekonomiska 

fördelningspyramiden(BoP). Jag har dock valt att för denna uppsats främst utgå från 

Harts utvecklade version av teorin, eftersom han i den väljer att involvera fler aspekter, 

framförallt sociala, för att generera tillväxt i BoP. Han menar att en genererad tillväxt i 

BoP enbart kan ske om vi betraktar befolkningen i BoP som möjliga handelsparter med 

ömsesidiga fördelar av avtalet. Detta väljer jag att främst identifiera med hjälp av ovan 

nämnda bok men också med den artikel från 2001, vari begreppet BoP först introduce-

rades, The fortune att the bottom of the pyramid, samt dess efterföljande bok av C.K. 

Prahalad (2006) med samma titel. 

Utifrån min analys av vad som menas med inclusive business och BoP avser jag 

att även analysera Sidas utvecklingsprogram Innovation against poverty(IAP) för att se 

vad deras intention med programmet är och vad de förväntar sig att uppnå med detta 

program. IAP är ett samarbete mellan Sida och Price Waterhouse Cooper(PwC), där 

Sida står för finansieringen och PwC för kontroll och uppföljning. De dokument jag har 
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till grund för min analys är de dokument som utgör programmets policy för inclusive 

business som en hållbar utveckling samt dokument som statuerar grunderna och kraven 

för att beviljas bidrag.  

Inclusive business-teorin och IAPs policys blir således mitt primärmaterial. Jag är 

medveten om att det i många discipliner inte anses som självklart att använda en teori 

eller modell som ett primärmaterial, men eftersom det är just dessa specifika texter som 

ligger till grunden för min analys bildar de därigenom mitt primärmaterial. Utifrån ana-

lysen av inclusive business-teori är min avsikt att presentera ett eget perspektiv som jag 

vidare kommer pröva på mitt andra primärmaterial, IAP. 

Jag kommer, som nämnts tidigare, i min analys av mitt primärmaterial utgå från 

Martha Nussbaums kapacitetsteori, som hon presenterar i Women and Human develop-

ment(2000). Min hypotes är att hennes värdefilosofiska teori kan verka som en motpol 

gentemot mitt primärmaterials socioekonomiska analys av hållbar utveckling. I detta 

möte menar jag att man kan framhålla styrkor och svagheter i förhållande till hållbar 

utveckling i både Nussbaums kapacitetsteori och Harts inclusive business-teori.  

1.2.1 Begreppsdefinition 

Jag kommer genomgående använda mig av begreppet hållbar utveckling och fattig-

domsbekämpning synonymt, då jag valt att bortse från den ekologiska utveckling som i 

många kontexter också omfattas av uttrycket. Med fattigdomsbekämpning menar jag 

inte enbart en inkomstökning och ökad köpkraft, utan begreppet är vidare än så. Det 

omfattas enligt min mening av både den sociala och ekonomiska aspekten vilka i sin tur 

påverkar varandra. 

 I inclusive business-teorin utgår mycket från BoP-modellen. Begreppet BoP, och 

modellen som det grundar sig i, förutsätter en botten och en topp vari man placeras utef-

ter förtjänad inkomst. Det blir således en stiliserande bild av den komplexa asymmetris-

ka fördelningen som råder. Jag är medveten om den provokation en sådan klassificering 

kan medföra, men försöker förhålla mig pragmatisk till uttrycket för att lättare förstå 

vad kärnan i Harts och Prahalads teori är. Därför väljer jag att också referera till model-

len som BoP-modellen fortlöpande i undersökningen, utan att göra vidare reflektioner 

över begreppsvalet, då min uppfattning är att författarnas intention varken är att provo-

cera eller anta ett medvetet imperialistiskt förhållningssätt, utan snarare att engagera och 

involvera. 



 

 5 

 Jag finner det också svårt att avgöra vad jag ska kalla BoP när jag inte refererar 

till Hart och Prahalad, utan till andra författare, då främst Nussbaum. Det vill säga den 

del av världens befolkning som omfattas av BoP, de som lever på mindre än $1500/år 

och i enlighet med UNDPs definition lever under fattigdomsgränsen. Jag har valt att 

fortsätta hänvisa till Hart och Prahalads definition (d.v.s. BoP), för att få en stringens 

och anknytning i begreppsanvändandet. BoP har heller inga geografiska gränser, vilket 

innebär att individer som lever i ”rika” länder på mindre än $1500/år även omfattas av 

detta begrepp oavsett om de traditionellt sett inte är fokus för utvecklingsstudier. 

 Inclusive business kommer jag behålla som ett engelskt uttryck eftersom jag inte 

finner någon korrekt översättning i det svenska språket. Jag väljer att låta det vara okur-

siverat och utan citationstecken eftersom jag också anser att det är ett vedertaget be-

grepp i den svenska utvecklingsdebatten, då det, som kommer visas senare, används i 

sin engelska form även i svenska utvecklingsprogram. 

1.2.2 Källkritik 

Som nämndes ovan har jag valt att granska Harts teori om inclusive business. Inclusive 

business är ett fenomen som har blivit allt vanligare att applicera på utvecklingspro-

gram, i egenskap av en modell för hållbar utveckling. Självklart är det så att det finns 

många olika modeller inom detta område och således också många forskare. Vad som 

dock bör tas i beaktande är att mycket av forskningen verkar driva ett cirkelresonemang 

och de största namnen inom teorin ofta refererar till varandra och sig själva.
5
 Jag förstår 

att samarbete inom en genre är vanliga och ofta nödvändiga, men en cirkelreferering 

kan lätt leda till ett beroende av varandras forskning som tränger bort den kritiska 

granskningen.  

 En av de mest omfattande kritikerna till Harts och Prahalads teori, är Aneel Kar-

nani
6
, som antar ett något annorlunda perspektiv till utvecklingsmodellen. Dock är även 

                                                                                                                                               

 

5
 Exempelvis Hahn, Rüdiger. 2012. “Inclusive business, human rights and the dignity of the poor: a 

glance beyond economic impacts of adapted business models” samt London, Ted. “THE BASE-OF-THE-

PYRAMID PERSPECTIVE: A NEW APPROACH TO POVERTY ALLEVIATION” 
6
 Karnani, Aneele. Mirrage at the Bottom of the Pyramid, Challenges in Marketing Socially Useful 
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han influerad av den marknadsliberala skolan, om än med större fokus på ekonomisk 

tillväxt genom produktion än genom konsumtion. 

 Stora delar av forskningen på inclusive business bygger, i enlighet med den 

marknadsliberala skolan, dessutom på kvantitativt mätbara mått vilket kan bli ett pro-

blem när man ser till den sociala aspekten av en hållbar utveckling. Svårigheten att mäta 

mjukare sociala värden i aggregerade mått är stor, vilket min intention är att belysa med 

hjälp av Nussbaums kapacitetsteori. 

 Den information jag fått angående IAP är den Sida tilldelat mig. Givetvis går det 

att ifrågasätta huruvida denna information är transparent nog, när den kommer från en 

givare med stort inflytande på materialet. Eftersom jag är intresserad av att granska pro-

grammets kriterier för att bidrag ska beviljas samt deras intentioner med insatsen och 

inte omfamna programmet, anser jag dock att en medvetenhet om materialets eventuella 

otransparens är tillräcklig. Den offentliga granskning som satsningar av denna karaktär 

brukar utsättas för har dock inte ägt rum fullt ut än eftersom programmet fortfarande är i 

sin startfas och en första uppföljning och resultatrapportering ännu inte skett. 

                                                                                                                                               

 

Goods to the Poor, Doing well by Doing good: The grand Illusion 
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2 Teori och metod 

2.1 Kapacitetsteori 

Jag har som ovan nämnts valt att använda mig av Nussbaums kapacitetsteori som verk-

tyg i min analys av mitt primärmaterial. Jag anser att denna teori kan ge en ökad förstå-

else av det normativa sociala värdet av hållbar utveckling. Då min hypotes är att det är 

denna värdegrund som är svag i BoP-modellen, menar jag att delar av Nussbaums teori-

er kan vara fruktbara föra att tolka och kritiskt granska inclusive business. 

 Nussbaum utgår från att grunden för en hållbar utveckling och fattigdomsbe-

kämpning är att öka varje individs förmågor. Nussbaum förhåller sig moralfilosofiskt 

till rättigheter och dess implementering. Hon bygger sin tes på att höja varje individs 

förmåga att tillgodogöra sig det socialt goda. Förmågorna är individuella och bör därför 

också uppfyllas för var och en, oavsett förutsättningar: 

 

We may thus rephrase our principle of each person as end, articulating it as a princi-

ple of each person’s capability: the capabilities sought are sought for each and every 

person.
7
 

 

Hon menar helt enkelt att frågorna som bör ställas i relation till utvecklingsframsteg är 

vad människor reellt kan uppnå snarare än vad de har rätt till.  

För att man ska kunna öka sina förmågor menar Nussbaum att förmågorna bör 

institutionaliseras så att de blir tillgängliga för alla. Staten har alltså ett ansvar för att 

dess medborgare ska ha möjlighet att säkerställa sina förmågor oavsett sina utgångs-

punkter, förväntningar och preferenser. Hennes kapacitetsteori bör alltså fungera som ett 

ramverk för politiska mål nationellt, och globalt.
8
 Detta ramverk har hon utformat som 

                                                                                                                                               

 

7
 Nussbaum 2000 s. 74 

8
 Nussbaum 2000 s. 71, 103f 
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en universell lista av tio kapaciteter som enligt henne kan anses som stommen till de 

sociala värden som bör implementeras för att öka människor förmåga och bidra till en 

hållbar utveckling. Listan ska inte ses som något statiskt utan snarare som flexibla rikt-

linjer över tid. Det som utgör listans anpassbarhet är att den är utformad för att beskriva 

de förmågor som krävs för att uppfylla ett värdigt mänskligt liv och inte dem funktioner 

som leder fram till förmågan. Jag tar den andra förmågan som ett exempel: 

 

Bodily health, being able to have good health, including reproductive health; to be 

adequately nourished; to have adequate shelter.
9
 

 

Här preciserar hon ett politiskt mål, som en förmåga att tillgodose sin hälsa, men inte 

hur stater ska förse och ta sin befolkning dit. På så sätt menar hon att listan kan ses som 

universell och formbar, och motsätter sig då den kulturrelativistiska kritiken där man 

menar att det goda livet och hur man uppnår det är beroende av den kontext man lever i, 

och följaktligen kan det goda livet inte betraktas som ett universellt värde. Nussbaum 

framhåller dock att de tio preciserade förmågorna ska ses som ett tröskelvärde och poli-

tiskt mål snarare än en ratificerbar rättighetskatalog, och kan därför vara tillräkligt flex-

ibelt för att anpassas till olika kontexter.
10

  

 Nussbaums syn på rättvisa grundar sig i hennes lista över de tio grundläggande 

förmågorna. Denna lista har många likheter med det vi känner igen som mänskliga rät-

tigheter. Hon väljer dock att beskriva sitt ramverk som förmågor snarare än rättigheter 

eftersom hon menar att rättigheter är färgade av den västerländska liberalismen.
11

 Pro-

blemet med den traditionella liberalismen menar hon främst är att de brister i att upp-

märksamma den enskilda individens adaptiva förväntningar, vilket är centralt för att 

kunna tillfredsställa sig sina förmågor. Hon menar att en individ med dåliga förutsätt-

ningar har lägre förväntningar av vad som är gott och dennes krav blir således lägre än 

Nussbaums minimumkrav för individuella förmågor. Vidare anser hon att det utilitaris-

tiska synsättet brister, då det utgår från den kollektivt upplevda nyttan.
12

 Hon lägger stor 

                                                                                                                                               

 

9
 Nussbaum 2000 s.78 

10
 Nussbaum 2000 s.74f 

11
 Nussbaum 2000 s.99 

12
 Nussbaum 2000 s.115 
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vikt vid att påvisa utilitarismens och välfärdnihilismens brister och svårigheter i utveck-

lingsarbetet då de inte ser till individens behov och förutsättningar. Hon menar att  

”…an organic good for the group as group is unacceptable if it does not do good for the 

members taken one by one.”
13

 Eftersom dessa båda ismer utgår från den samlade nyttan 

hamnar ofta de svagaste i kläm, då dessa från början har ett sämre förhandlingsläge.  

 Dessutom menar hon att aggregerade mått, som exempelvis BNP, inte säger så 

mycket om den faktiska fördelningen, utan i en stat med högt BNP kan fördelningen 

fortfarande vara högst ojämn. Praktiskt sätt skulle det kunna vara så att endast en person 

innehar ett helt lands tillgångar, och BNP visar högre än i ett land med jämlik fördel-

ning. I samma stund som man försöker mäta utvecklingen i form av aggregerade mått 

tappar man fokus på den objektiva individualismen. Det vill säga om den samlade nyt-

tan är hög förbises lätt de som inte har möjlighet att uppfylla sina förmågor i denna 

grupp. Här handlar det såklart om fördelningen av nyttan. Låt säga att vi förväntar oss 

att i ett land med höga utvecklingsvärden per capita existerar hållbar utveckling. Detta 

är ett antagande som inte alls behöver betyda att alla individer i denna stat kan uppfylla 

tröskelvärdet av sina tio kapaciteter. Om vi tar kapaciteten läsförmåga som ett exempel, 

kan det mycket väl vara så att en person som inte klassas som fattig enligt det aggrege-

rade inkomstmåttet, inte har möjlighet att uppnå läsförmåga. Kanske av den enkla an-

ledningen att hon är kvinna och inte tillåts gå i skolan.
14

 

 Om individerna i en grupp inte utgår från samma förhandlingsläge kommer ock-

så deras uppfattning av nytta och gott vara olika vilket innebär att resultat kommer att 

vara fortsatt orättvist. Varje individs upplevelse av det goda är nämligen färgat av dess 

adaptiva förväntningar vilket innebär att man anpassar sina förväntningar till vad som 

faktiskt kan uppnås snarare än till vad man har rätt till och är i behov av för att kunna 

uppnå ett värdigt liv.
15

 

 Nussbaums argument om att det är en statlig och global skyldighet att förse jor-

dens befolkning med listans grundläggande förutsättningar för att öka förmågan till det 

socialt goda livet, skulle kunna kritiseras som paternalistisk och motstridig till de libera-

                                                                                                                                               

 

13
 Nussbaum 2000 s.188 

14
Nussbaum 2000s.123, 144f 

15
 Nussbaum 2000 s.135 
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la värden hon anser sig stå för. Denna kritik möter hon dock genom att framhålla att en 

stat har rätt att förhindra institutioner som bidrar till diskriminering, och ser inga pro-

blem med att man implementerar ett ramverk som erbjuder samma möjligheter för alla. 

Att ge hela befolkningen samma möjligheter betyder att resursfördelningen blir olika 

beroende på individernas grundförutsättningar. En person som lider av svår dyslexi 

kommer med största sannolikhet att behöva mer resurser för att lära sig läsa än en per-

son utan dyslexi, men poängen är att alla individerna i slutänden ska kunna uppnå läs-

förmåga.
16

 Det här utgångsläget kan också appliceras globalt. Det vill säga för att alla i 

världen ska kunna uppnå de grundläggande förmågorna Nussbaum räknar upp krävs det 

att de som har sämre förutsättningar idag(BoP) har behov av mer resurser för att uppfyl-

la dessa förmågor. 

 Nussbaums kontextuella förhållningssätt till implementeringen av förmågorna 

lämnar ett stort utrymme för individuell tolkning när det gäller vem som bär ansvaret 

för att tillgodose dessa. Hon poängterar vikten av att institutionalisering sker för att 

kunna hålla de som inskränker kapaciteterna ansvariga, men vems ansvar det är att insti-

tutionalisera väljer hon att lämna därhän. Jag väljer att tolka det som att hon ser det som 

en självklarhet att de basala förmågorna ska förankras konstitutionellt och att det således 

är allas ansvar att påverka denna implementering så långt det går. Självklart är det då så 

att vissa aktörer har bättre grundförutsättningar till att påverka och bör således utnyttja 

dessa så länge det leder till att öka varje individs förmåga.
17

 

2.2 Kritisk idéanalys 

Utifrån syftet med min uppsats som är att studera fenomenet inclusive business-teori 

och IAP, genom att använda Nussbaums kapacitetsteori, har jag valt att genomföra en 

textanalys. Jag väljer att läsa texterna som ligger till grund för min undersökning utifrån 

ett argumentationsanalytiskt förhållningssätt, och den metod jag väljer för att vidare 
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analysera innehållet är idéanalytisk.
18

  

 Jag tolkar fenomenet inclusive business som en idé inom studiet för hållbar ut-

veckling, sprungen ur den marknadsliberala ideologin. Detta motiveras av att inclusive 

business metoder har fått stor genomslagskraft i utvecklingsfrågor och handlingspro-

gram, inte minst inom den ekonomiska teorin.  

 För att analysera mitt primärmaterial med hjälp av denna metod har jag valt att 

utgå från en rad dimensioner som analysverktyg i appliceringen av Nussbaums kapaci-

tetsteori. Dimensionerna kommer jag använda som ett mått på effektivitet, då syftet är 

att bena ut om inclusive business är en effektiv utvecklingsmodell eller ej. Jag utgår från 

att definitionen av effektivitet i IAP är snarlik den som presenteras i inclusive business-

teorin, eftersom idén om hållbar utveckling är sprungen ur samma politiska kontext. Jag 

antar dock att Nussbaums definition ter sig något annorlunda. Detta vill jag påvisa ge-

nom att analysera effektiviteten genom följande tre dimensioner, inspirerad av Sven-

Ove Hanssons presenterade metod i Rättvisa och effektivitet (2001):
19

 

- Rättvisa (jämlikhet – behålla rättvisa) 

- Utveckling/välfärd (välstånd – välbefinnande) 

- Ansvar/skyldighet (negativt – positivt) 

Med hjälp av idéanalysen
20

 kan jag systematisera tillämpningen av kapacitetsteorin på 

mitt primärmaterial och tydligare åskådliggöra likheter och skillnader i teorierna, för att 

analysera vad som skulle kunna var positivt för en hållbar utveckling, även i ett per-

spektiv där de sociala värdena får stå i fokus. 

 De dimensioner jag har valt för att analysera inclusive business är ämnade att, i 

enlighet med Hansson, täcka den spänning som ofta uttrycks mellan effektivitet och 

rättvisa och som är central för mitt syfte att analysera huruvida inclusive business är en 

effektiv modell för hållbar utveckling. I ovan nämnda granskning av Hansson poängte-

rar han att effektivitet och rättvisa inte alls står i konflikt med varandra utan konflikten 

uppstår i de värderingar man lägger i de båda begreppen och vad man avser applicera 

                                                                                                                                               

 

18
 Bergström et al. 2005 Textens mening och makt kap. 4 
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 Hansson, Sven-Ove. 2001 Rättvisa och effektivitet – en idéanalys Stockholm  

20
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effektiviteten och rättvisan på.
21

 Både min teoretiska utgångspunkt och mitt primärma-

terial studerar effektiviteten av hållbar utveckling, men drar olika slutsatser av vad in-

nebörden av effektivitet är. Således menar jag att de dimensioner som är mest centrala 

för kapacitetsteorin och inclusive business-teorin är de tre som jag tidigare räknat upp. 

Inom dessa tre ryms också den ekonomiska dimensionen om än implicit, då den får vara 

en del av välfärdsdimensionen. Studien blir mångdimensionell när de båda teorierna 

styrs av flera(mer än två) värderingar av effektivitet. 

2.2.1 Rättvisa, välfärd och ansvar enligt Nussbaum 

Som nämndes i föregående avsnitt är Nussbaums definition av hållbar utveckling att de 

grundläggande förmågorna uppfylls för var och en och det är införlivandet av förmå-

gorna som således bidrar till effektiviteten. Hennes definition av rättvisa blir följaktli-

gen att grundförutsättningarna ska vara jämlika. Det vill säga varje individ ska ha sam-

ma förutsättning att tillgodose sina förmågor. För detta krävs olika resurser beroende på 

varje individs utgångsläge, vilket innebär att rättvisa och jämlikhet för Nussbaum inte är 

att likställa med lika fördelning. 

 Nussbaums definition av välfärd är enligt min tolkning närmare välbefinnande 

än välstånd. Hon menar dock att dessa dimensioner inte kan verka oberoende av var-

andra utan en kombination krävs för att uppnå välfärd och minskad fattigdom. De tio 

förmågorna blir ett tydligt exempel på detta då hon visar att man behöver materiella 

grundförutsättningar för att kunna utveckla dessa så som exempelvis hälsa, utbildning 

och lek. För detta krävs det institutioner som kan tillgodose dessa behov och institutio-

nerna måste kunna finansieras av en ekonomisk tillväxt.
22

 Hon poängterar dock vikten 

av att inte mäta välfärd och utveckling i aggregerade mått så som BNP, då det säger 

väldigt lite om den faktiska förbättringen, dels på grund av människors adaptiva för-

väntningar, men även om hur fördelningen faktiskt ser ut. Det individuella objektiva 

måttet på välbefinnande är det som kan mätas i förhållande till hållbar utveckling då ett 

aggregerat mått, som BNP, mäter den samlade nyttan hos en grupp individer, oftast 
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inom en stat.
 23

 Ett exempel för att förtydliga föregående resonemang är att en stat kan 

ha höga BNP/capita värden utan att välbefinnandet hos majoriteten av befolkningen för 

den sakens skull är hög. Låt säga att en liten elit av landets befolkning åtnjuter majorite-

ten av landets totala BNP, beroende på hur högt BNP staten har och landets befolk-

ningsstorlek kan BNP/capita-värdet trots fördelningsasymmetrin visa sig vara högt. Det 

är denna form av mått och modeller på utveckling Nussbaum motsätter sig, genom att 

poängtera att utveckling bör studeras utefter vad individer faktiskt har, och det lägst 

accepterade tröskelvärdet bör vara uppfyllt för var och en. 

 Hon lämnar det relativt öppet att tolka vems ansvar det är att tillgodose en rätt-

vis välfärd, men hon betonar vikten av att ansvaret institutionaliseras, för att varje indi-

vid ska kunna kräva en rättvis behandling och få sina förmågor uppfyllda. En förutsätt-

ning för att kunna kräva någonting är att någon kan hållas ansvarig, och i det här fallet 

menar Nussbaum att det bör vara statens skyldighet. Inget sagt om vem som bär ansva-

ret för att påverka denna institutionalisering som givetvis också är en bidragande orsak 

till effektiviteten av hållbar utveckling. 

  

 

                                                                                                                                               

 

23
 Nussbaum 2000 s.247ff 



 

 14 

3 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Debatten kring hållbar utveckling är central i nästan all samhällsvetenskaplig forskning 

idag. Det är ett ämne som diskuteras i många olika forum och har vuxit fram snabbt som 

ett av den internationella politiska arenans viktigaste ämne. Vilken modell för hållbar 

utveckling som är effektivast råder det dock delade meningar om. Den ”gröna” debatten 

har länge givits stort utrymme, men de senaste decennierna har även de sociala och 

ekonomiska inriktningarna fått allt större fokus. 

 Utvecklingsdebatten har gått från att kretsa kring bistånd och välgörenhet, till ett 

utökat ansvar som omfattar allt fler aktörer. De olika riktningarna har inte längre så tyd-

liga gränser, utan den hållbara utvecklingen har kommit att bli allas ansvar. Den klas-

siska marknadsliberala skolans trade off-teori
24

, som menar att ett företags enda ansvar 

är att vinstmaximera för största möjliga aktieutdelning åt delägarna anses vara förlegad.  

 Mycket av utvecklingsarbetet idag bygger på socioekonomiska teorier som me-

nar att det finns både skyldighet, och incitament för, att ta ansvar för en hållbar utveck-

ling hos dagens allt mer globala företag. Tecken på detta är, för att nämna några, före-

tags ökade ansvar genom corporate social responsibility, uppkomsten av sociala företag 

och fokus på mikrolånsfinansiering. De ekonomiska teorier och modeller för hållbar 

utveckling som diskuteras idag handlar till stor del om att göra marknaden mer inklude-

rande, och här hittar vi forskare så som Amartaya Sen och Muhammad Yunnus
25

. Dessa 

två ekonomer refereras flitigt i litteraturen om BoP-modellen, men också av Nussbaum 

(framförallt Sen) i hennes utformande av kapacitetsteorin. Teorierna har även legat till-

grund för stora internationella utvecklingsprogram, såsom UNDPs millenniemål, men 

även för Sidas mål för hållbar utveckling. Yunnus, grundaren till Gramen Bank, sträcker 
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sig dessutom så långt som att förkasta trade off-teroin, och menar att incitamentet för att 

kunna bistå och generera hållbar utveckling genom egengenerade medel är samma som 

incitamentet för att bistå med pengar till välgörenhet. De incitamenten borde sannolikt 

vara starkare då de även är vinstbärande: 

 

Generellt sätt investerar människor i ett socialt företag baserat på samma personliga till-

fredställelse som de får av att ge bort pengar till välgörenhet. Tillfredställelsen kan rent-

av vara större, eftersom det bolag de har skapat kommer att fortsätta att göra sina sam-

hällsfrämjande insatser och gynna fler och fler i det oändliga.
26

 

 

Det råder emellertid ingen konsensus inom den ekonomiska skolan om att en ökad kon-

sumtion i BoP tveklöst följs av en ökad ekonomisk tillväxt, vilken i sin tur bidrar till en 

hållbar utveckling. Den främsta kritikern torde vara Aneel Karnani, som ställer sig skep-

tisk till det faktum att Hart och Prahalad verkar likställa konsumtionsbehovet i BoP med 

marknadens storlek. Han menar att det är svårt om inte närmast omöjligt att avgöra 

BoP-markandens storlek, och således är incitamenten inte tillräkliga för att företag ska 

våga investera häri. Karnani poängterar att det finns väldigt få exempel där vinstdrivan-

de företag lyckas bidra med en ökad storskalig tillväxt på BoP-marknaden, eftersom 

BoP-marknadens behov inte är förenliga med aktieägarnas intresse att vinstmaximera 

som enligt honom är det centrala i ett marknadsliberalt perspektiv.
27

   

 Det som bör poängteras här är att Karnanis kritik är förståelig och kanske helt 

befogad, men kritiken är nog förr riktad mot traditionella vinstmaximerande företag och 

trade off-principen snarare än mot Hart och Prahalad. Hans poäng tenderar nämligen att 

gå i linje med deras i slutändan. Det vill säga, för att en hållbar utveckling ska komma 

tillstånd är en mer inkluderande kapitalism nödvändig, och det är av största vikt att före-

tagens strategier förändras för att ömsesidigt gynna BoP-marknaden. En förändring som 

bidrar till en mer symmetrisk information och mindre exploaterande tendenser. Hans 

kritik mot det konsumtionsinriktade perspektivet är egentligen en kritik gentemot det 

som Hart själv tar upp som bristerna i dagens marknadssystem.
28
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 Jag anser dock att det finns en lucka i forskningen för hållbar utveckling i den 

mening att konsensus om fattigdomsbekämpning genom ökade förmågor verkar råda, 

men över hur man bör gå tillväga råder oenighet. Jag anser att det uppstår en spänning 

mellan de sociala och ekonomiska värdena, då de med fokus på ekonomisk utveckling 

gärna vill uppnå mätbara resultat. De sociala värdena klassas ofta som mjuka värden 

och är svåra att mäta. Luckan uppstår då i slitningen mellan dessa och risken för att den 

sociala utvecklingen förbises till fördel för den ekonomiska är stor. Jag finner att det är 

avhängigt för hållbar utveckling att båda aspekterna får vara centrala och därför blir en 

sådan konflikt mellan dem kontraproduktiv.  
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4 Inclusive business 

Under de senaste åren har inclusive business-teori fått allt större fokus i utvecklingsdia-

logen. Ett fenomen som syftar till att man vill anta långsiktiga mål för att minska världs-

fattigdomen genom att förespråka att befolkningen i det fattigaste samhällskiktet på 

ömsesidiga villkor får ta del av tillväxten över hela värdekedjan i produktionen, som 

konsument, producent och distributör. Lösningen är en mer inkluderande marknad, där 

även företagen ska ta ansvar för en hållbar utveckling.
29

 Det är även från det här för-

hållningssättet Hart och Prahalad utgår när de myntar begreppet ”the bottom(base) of 

the pyramid”.  

 Som anhängare av inclusive business-modellen, har de tillsammans utvecklat en 

strategi som grundar sig i att betrakta BoP som framtidens mest hållbara marknadsut-

maning. Som titeln på artikeln, vari deras strategi först publicerades, skvallrar om, 

handlar det om att stimulera, tillhandahålla och dela en marknad även för de allra fatti-

gaste i världen, de människor som utgör ”the bottom of the pyramid”.
30

  

 De illustrerar den rådande ekonomiska världsordningen med hjälp av en triangel, 

där toppen av triangeln utgörs av en kosmopolitisk elit från världens övre medelklass 

som består av cirka 800miljoner människor som tjänar mer än $15000/år
31

. Mellanskik-

tet av triangeln består av den del som lever på mellan $1500-$15000/år och utgör cirka 

2 miljarder av världens befolkning. Och det undre lagret av pyramiden(BoP) utgörs en-

ligt deras definition av de 4 miljarder människor som lever på mindre än $1500/år, och 

således på mindre än vad som anses behövas för att kunna uppnå basala behov. 1 mil-

jard av dessa lever dessutom under den absoluta fattigdomsgränsen (mindre än 
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och blir således ett tydligare mått för vad man faktiskt får för sin förvärvade inkomst i det land man lever 
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$1/dag).
32

  

 

33
 

 Med denna triangel vill de illustrera den fördelningsasymmetri som råder i värl-

den, och det är också ur denna asymmetri begreppet BoP föds. Fram tills nu har multi-

nationella företag investerat i den ökade efterfrågan som den framväxande medelklassen 

i lager 2 utgör. Denna investering har byggt på klassiska ekonomiska strategier om skal-

fördelning, där de ekonomiska fördelarna i investeringen står i centrum. En investering 

som Hart kritiserar och menar är allt annat än global eller riktad mot den framväxande 

marknaden, utan snarare exploaterande.
34

  

4.1 Asymmetrisk fördelning 

Hart menar att det finns en stor brist i den klassiska biståndspolitik som bedrivs då den-

na tenderat att vara ineffektiv och kontraproduktiv - och i sin tur skapat ett beroende 

som inte gynnar tillväxten. Ett beroende som kan vara direkt skadligt eftersom bistånd 

och välgörenhet ofta bygger på en överskottsekonomi och innebär en risk för att resur-

serna stryps i bistra tider. Är då en hel befolkning beroende av detta flöde för sin över-

levnad kan en sådan strypt tillgång få förödande konsekvenser.
35
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 Anledningen till att utvecklingen inte varit så hållbar som vi önskat menar Hart 

är på grund av vår alienerande syn på de fattigas förmågor. Detta förminskande förhåll-

ningssätt har i sin tur resulterat i institutioner som upprätthåller maktasymmetrin. Ett 

effektivt sätt att spräcka dessa mönster är enligt Prahalad att stimulera ekonomisk till-

växt i botten av den globala ekonomiska pyramiden, och utforma en - som han kallar 

det - mer inkluderande kapitalism, som tydligare möter behovet i BoP.
36

 

 Att mäta fattigdom enbart i avsaknad av inkomst har således visat sig vara ut-

vecklingsdiskursens fall och bidragit till en one-size-fits-all-modell på ett komplext och 

i varje enskilt fall unikt problem. Det går inte att förutspå vad som krävs för att fylla de 

verkliga behov som har förbisetts av den enorma globaliseringsprocessen, utan här 

krävs en djupare förståelse för de strukturer varje enskilt samhälle besitter.
37

 Med en 

djupare förståelse kan man också förstå vad varje enskild marknad efterfrågar och där-

med tillgodose detta behov istället för att ignorera det och försöka omvandla BoP-

marknaden så att den matchar en redan befintlig modell. Genom att placera västerländs-

ka lyxvaror på BoP-markanden, utan att dessa efterfrågas, förstärker man bara den 

asymmetri som den klassiska kapitalismen försöker upprätthålla.
38

 

 Dessutom menar Prahalad att det har skapats globala institutioner som upprätt-

håller asymmetrin och gynnar väst på bekostnad av de fattigaste delarna av världen. De 

lån som beviljas och har beviljats genom IMF och världsbanken kan skapa ett beroende-

förhållande direkt missgynnande för de beviljades ekonomiska tillväxt. Istället borde 

dessa institutioner präglas av lagar som kontrollerar och formar kapitalismen så att den 

blir inkluderande snarare än exkluderande. Dessa institutioner måste släppa fokus på 

ökat BNP som ett mått på utveckling och istället börja stödja och mäta de enorma förut-

sättningar som redan finns i den informella sektorn. Om dessa förmågor lyfts upp till 

den formella sektorn menar BoP-förespråkarna att ett ökat BNP samtidigt blir en natur-

lig följd.
39

 

 För att den ekonomiska tillväxten ska komma BoP till dels krävs det en institu-
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tionell förankring. Ett förhållningssätt inom utvecklingsfrågor var dock länge att denna 

förankring skulle ske från ett uppifrånperspektiv och att denna försäkring kunde påver-

kas utifrån. Detta förhållningssätt har förändrats och inom utvecklingsdebatten råder det 

idag konsensus om att demokratisering bör ske underifrån. Många av de utvecklings-

länder vari majoriteten av BoP lever är dock så korrupta att en sådan påtryckning i själ-

va verket blir problematisk, då denna förmåga inte existerar hos befolkningen. Att räkna 

med att denna institutionalisering existerar i utvecklingsländer idag, då dessa ofta är 

präglade av korruption, blir följaktligen kontraproduktivt, och kanske behövs det på-

tryckning utifrån för att konsolidering ska ske.
40

  

 Vad Hart försöker illustrera i Capitalism at the crossroad är en strategi för hur 

man ska kunna använda sig av kapitalismen för att nå en hållbar utveckling. Han vill slå 

hål på myten ”the great trade-off” som länge genomsyrat de ekonomiska teoriernas per-

spektiv på socialt ansvar. Illusionen menar han ligger i en självuppfyllande profetia om 

att företag måste offra finansiella vinster för att kunna möta sociala skyldigheter. Detta 

utgångsläge grundar sig i Miltion Friedmans trade off-teori om att ett företags främsta 

ansvar/skyldighet gentemot sina aktieägare är att vinstmaximera. Således blir ansvaret 

för övrig samhällelig påverkan i den finansiella avkastningen sekundärt.
41

  Hart förkas-

tar denna teori och menar att den är föråldrad i ett globalt spektrum. Han menar att den 

stora utmaningen för företag som vill vinna marknader är att frångå de traditionella 

marknadsstrategierna om one-size fits all, och istället hitta lösningar och produkter som 

möter den efterfrågan som finns i botten av den ekonomiska pyramiden. Det är i denna 

utveckling Hart menar att fokus för hållbar utveckling bör ligga. För detta krävs dessut-

om att företagen förstår den marknad vari de ämnar agera, och går från att vara främ-

mande outsider till inhemska partners, vilket innebär att dagens och morgondagens före-

tag bär mer långtgående skyldigheter än att enbart minska sin negativa påverkan. Han 

menar helt enkelt att inkluderande kapitalistiska marknadsstrategier, som inte enbart 

grundar sig i det ekonomiska värdet av att vinstmaximera, utan syftar till att vara anpas-

sad för den marknad vari de opererar kan ha all möjlighet att tjäna finansiell vinst, men 
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framförallt bidra till en ömsesidig hållbar utveckling.
 42

 

4.2 Att inkludera BoP – Lösningen 

Utgångsläget för lösningen på fattigdomsproblematiken i inclusive business-modellen 

ligger således i att inkludera de fattigaste delarna av världen som aktivt deltagande och 

gynnade i marknadens värdekedjor.
43

 

 Förutsättningarna för att stärka BoP genom ökad konsumtion är att man slutar 

betrakta befolkningen som lever under dessa förhållanden som offer och oförmögna att 

konsumera. Nyckeln ligger istället i en ny form av distribution, där fokus ligger på små-

skalig produktion och en ny strategi för produktplacering. Det går inte att sälja samma 

produkter som efterfrågas i medelinkomstskiktet, utan det finns ett behov av en ny 

marknad. En marknad som speglar efterfrågan i botten av pyramiden. Denna efterfrågan 

identifieras enligt Hart och Prahalad säkrast genom att identifiera lokalbefolkningens 

unika förmågor, och på så sätt att hitta ett equilibrium för samarbetet som krävs för 

ekonomisk tillväxt i BoP.
44

 Att identifiera dessa inhemska förmågor för att förstå efter-

frågan kallar Hart radical transactivness, där han menar att det är av vikt att man utnytt-

jar samarbetet och identifierar marknaden - både uppströms och nedströms i värdeked-

jan. Det är angeläget att anta ett diversifierat förhållningssätt för att urskilja vad BoP-

marknaden efterfrågar, och sedan använda sig av denna nyfunna kunskap för att identi-

fiera hållbara lösningar som tillfredställer det.
45

 

 Genom att skapa en inkluderande affärsmodell, som grundar sig i den lokala 

kontextens behov och bygger på ett underifrånperspektiv, kommer en kombination av 

det bästa från två världar uppnås enligt Hart. Man utnyttjar det försprång den traditio-

nella företagsvärlden har i fråga om forskning och utveckling, och den inhemska och 

kulturella förståelsen från den informella ekonomin - för att skapa hållbart utvecklande 
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konsumtion. På så sätt lyfter man även den informella marknaden till den formella och 

tryggar den genom den ägarrättsliga institution den formella marknaden besitter. Hart 

poängterar nämligen att det är fel att anta att den allra fattigaste delen av världen är ut-

armad. Tvärtom förfogar människorna i den delen över en stor resursrikedom, men den 

kommer inte dem till dels på grund av fördelningsasymmetrin. Det finns dessutom be-

tydligt större tillgångar än vad som registreras, då registrering av tillgångar oftast är för 

dyrt för dessa människor som således prioriterar ett otryggt ägarskap. Han menar att 

utmaningen för att minska fattigdomen således blir att sammanföra den redan existeran-

de informella och formella marknaden i en produktiv och ömsesidigt fördelaktig mark-

nad.
46

 

 Att skapa en konsumtionsförmåga som grundar sig i prisvärdhet, tillgänglighet 

och tillgång för BoP - och som dessutom är socialt, ekonomiskt och miljömässigt håll-

bart blir således kärnan i fattigdomsbekämpningen. Att lyckas uppfylla alla dessa rekvi-

sit kan verka utopiskt, men enligt Hart handlar det i grund och botten om en attitydför-

ändring. Innovationsmöjligheterna finns där redan, det behövs bara en del teknisk och 

ekonomisk support för att lyckas nå ut till marknaden. Hållbar utveckling får inte längre 

bara handla om att förlita sig på högteknologiska dyra miljövänliga lösningar som pla-

ceras i BoP. Utvecklingen måste komma underifrån, och vara prisvärda på den marknad 

den placeras. Alla måste ha råd att välja det mest hållbara alternativet, där i finns ingen 

rätt att exkludera.
47

 Eller som han formulerar det: 

 

Companies seeking to ”deploy” clean technology and ”target” the poor with affordable 

products while well intentioned, may inadvertly be engaged in the latest form of imperi-

alism.
48

 

 

Prahalad menar också att en ökad ekonomisk tillväxt i BoP, där den informella markna-

den lyfts till den formella föder en ökad tillit och transparens i handelsrelationer. Att 

försäkra en trygg politisk styrning är viktigt för att kunna förvalta den ekonomiska till-

växten i BoP. Han menar att utveckling måste ses som en social förändring där BoP 
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utgör en marknad för konsumtion. Denna marknad tillgodoses dock genom innovativa 

lösningar. Dessa måste likväl följas av en ökad demokratisk styrning, där staten ska stå 

till ansvar, samt vara tillgänglig och transparent inför sin befolkning.
49

 

Hart menar att anledningen till att man inte lyckas stimulera konsumtionen i BoP 

är för att marknaden idag är anpassad för den växande medelklassen i lager två, och 

fokuserar på en storskalig produktion som kräver en välutvecklad infrastruktur. Denna 

form av lyxprodukter har inget försäljningsvärde i BoP då marknadspriserna för dessa 

är oproportionerligt dyra för BoP. Istället behöver denna marknad anpassade produkter 

som kan öka deras direkta levnadsstandard och förmågor, och möjliggör en inkomstök-

ning för dem.
50

  

Hart bemöter Karnanis tidigare nämnda kritik med att hålla med honom om att 

det kanske inte är helt rätt att lägga så stort fokus enbart på att hitta lösningar för att öka 

konsumtionen i BoP. Istället bör man lyfta det till en andra generationens BoP, där fo-

kus snarare ligger på att det är företagens skyldighet att förstå och förse BoP-marknaden 

med möjligheter i alla led. Möjlighet till ökad konsumtion, produktion och distribution - 

som i sin tur ska leda till en ökad ekonomisk tillväxt som ömsesidigt gynnar alla. En 

marknad där den traditionella marknaden behandlar befolkningen i BoP som möjliga 

samarbetspartners snarare än klienter.
51

 

Andra generationens BoP

BoP 1.0

• BoP som 
producent/konsument

• Förståelse

• Reducerad prisnivå

• Ökad distribuering

• Nära relationer med NGO’s

”Sälja till de fattiga”

BoP 2.0

• BoP som jämlik 
affärspartner

• Dialog

• Uppfinningsförmåga

• Skapa förmågor

• Direkta relationer i 
produktionsledet

”Skapa ömsesidiga värden”

52
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4.2.1 Företagen som katalysatorer på BoP-marknaden 

Hur menar då Hart och Prahalad att man ska kunna bidra till en hållbar utveckling ge-

nom att utveckla och stimulera den ekonomiska tillväxten i BoP? De menar som nyss 

nämndes att det är dags att vi slutar betrakta befolkningen i denna kategori som klienter, 

och istället börja behandla dem som partners. Och en av de aktörer som borde bära ett 

stort ansvar för detta, är den fria marknadens aktörer främst genom företag. 

 Den globaliserade värld vi lever i är förankrad i en rad strategier och institutio-

ner som exploaterar den fattigare delen av världen; den del som Hart och Prahalad har 

valt att kategorisera som botten/basen i den ekonomiska pyramiden. Denna exploatering 

föder en asymmetrisk fördelning på alla plan, av information, ansvar, resurser, för att 

nämna några. En reaktion på denna asymmetri har kommit från en rad håll, men fram-

förallt från NGOer och sociala entreprenörer som arbetar för att spräcka denna asymme-

tri genom att anta ett marknadsliberalt förhållningssätt. Nu menar dock Hart att det är 

dags att även företag tar sitt ansvar för att tillgodose även de fattigaste människornas 

behov genom att bidra till en inkluderande kapitalism.
53

  

 Den utmaning företagen står inför är helt enkelt att förstå den marknad vari de 

ska investera, och på så vis anpassa sina produktions- och distributionsmönster till en 

marknad som ömsesidigt tjänar både BoP och företagets intressen. Något förenklat me-

nar de alltså att om företagen kan ta sig ur sin ”comfort zone” och istället anpassa sin 

produktionsstrategi för behovet hos de allra fattigaste, kommer de att inse vidden av 

BoPs samlade köpkraft. Samtidigt som en investering häri medför ökad förmåga för 

befolkningen att tillgodose sig sina behov, finns det också pengar att tjäna för företa-

gen.
54

 Dagens företag står alltså inför en utmaning att ändra inställning till sin produk-

tion. Produkten kan anses undermålig enligt deras preferenser, men så länge efterfrågan 

finns hos BoP och produkten bidrar till att öka deras förmågor är den rätt för markna-

den. Prahalad menar att Nirma, ett indiskt tvättmedel, är ett bra exempel på förändrad 

produktplacering. När Nirma introducerades på den växande marknaden ansågs det un-

dermåligt och dem hade svårt att konkurrera med redan stora tvättmedelsproducenter. 
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Istället utvecklade de ett betydligt billigare tvättmedel som passade bra för att tvätta 

under rinnande vatten. Produktens design var spartansk, och produktionskostnaderna 

låga. Produkten såldes till den indiska BoP-marknaden, för ett pris som var prisvärt för 

BoP. Nirma ökade sin försäljning från 25000ton till 300000ton tvättmedel och är idag 

en av Indiens främsta tvättmedelsproducenter. Dessutom har tvättmedlet bidragit till en 

ökad sanitär förmåga i BoP, då dessa individer nu har råd med tvättmedel framför hem-

gjorda inte lika effektiva tvålar.
55

 Nirma placerade helt enkelt en produkt på BoP-

marknaden som hade ansetts undermålig på den växande marknaden och därför inte haft 

något försäljningsvärde här. Produkten har dock fört med sig en ökad förmåga hos BoP 

samt ökad produktion och försäljning hos producenten. 

 Denna form av marknadsstrategi kallar Hart för disruptive business model, där 

ett företag/entreprenör lyckas identifiera ett behov varifrån man utvecklar nya produkter 

som säljs så billigt att befolkningen har råd att investera, vilket slutligen resulterar i 

ökade förmågor för befolkningen och en vinst, om än per enhet småskalig för företaget. 

Incitamentet för företagen borde dock ligga i marknadens omfattande storlek. Det vill 

säga att om en innovation kan produceras och placeras på BoP-marknaden som motsva-

rar deras behov och köpkraft kan vinst visst göras i skalavkastningen relaterat till mark-

nadens storlek.
56

 Ett exempel enligt författaren på en sådan innovation skulle kunna 

vara så kallade ”village phones”. Detta har bland annat introducerats av Grameen Tele-

com i Bangladesh och går ut på att man genom mikrolån säljer mobiltelefoner till socia-

la entreprenörer på landsbyggden. Dessa kan i sin tur sälja samtal till bybefolkningen, 

som på så sätt kan tillgodose sig information på ett betydligt effektivare sätt än förut när 

de var tvungna att transportera sig flera mil för att nå närmsta telefon. Här har man en-

ligt Hart sett till att en ömsesidig förtjänst genom hela värdekedjan av innovationen 

sker. Företaget tjänar på försäljningen av telefonen, entreprenören på att sälja samtal 

och konsumenten på att förse sig med bättre information, vilket gör att den asymmetris-

ka informationen minskar.
57
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4.2.2 Att förstå behovet i BoP 

För att generera den nödvändiga ekonomiska tillväxten i BoP genom hjälp av företag 

behöver de förändra sina marknadsstrategier, och bli mer småskaliga och inkluderande. 

För att lyckas med detta ansvar menar Hart att det är av stor vikt att dem förstår den 

lokala marknadens behov och efterfrågan, vilket han menar att det lättast uppfyller ge-

nom att ”bli inhemska”. Tillvägagångssättet för det formulerar han genom en rad prin-

ciper. Den första är förknippad med produktplacering, förstå först, konstruera sen, och 

innebär att det är företagens ansvar att se till att de produkter som placeras på markna-

den färgas av en efterfrågan som kommer underifrån. Den andra principen, Bekvämt 

anpassade lösningar, handlar om att generella afffärsmodeller sällan fungerar på BoP-

marknader och vikten av decentralicerade lösningar är stor. Princip nummer tre, Miss-

lyckas litet, lära stort, innebär att produkterna/innovationerna bör testas småskaligt för 

att förstå marknaden och göra så liten skada som möjligt om strategin/idén misslyckas. 

Fjärde principen, Flyga under radarn, handlar om att man bör undvik att låta invester-

ingar gå genom en med största sannolikhet dåligt fungerande stat. Fokus bör ligga på att 

produktens fördel ska nå konsumenten, inte på att introducera en effektiv och smart 

produkt på marknaden. En något billigare och mindre effektiv produkt gör större nytta 

än en effektiv och mer komplex som fastnat i ett korrupt statskick. Den femte principen, 

Arbeta med icke-traditionella partners, vävs in i föregående och handlar om att utnyttja 

de mer pålitligt samarbetspartner som kan finnas på plats i form av NGOs, sociala ent-

reprenörer, lokala organisationer - och utnyttja deras unika kunskap om den befintliga 

marknaden och det inhemska behovet. I den sista principen, Skapa sociala, inte rättsliga 

kontrakt, väver Hart ihop säcken och menar att värdet ligger i:”…a business model that 

competes based on social capital, quality, and value for money rather than trademark 

and legal protection.”
58

 Här menar han att företagen måste frångå strategier som bygger 

på traditionella legala förbindelser, framförallt vad gäller immateriella rätter och avtal, 

då dessa är lite värda i ett samhälle utan fungerande institutioner som kan reglera detta. I 

ett sådant samhälle blir det sociala förtroendet av större vikt. 

 För att realisera denna förändring menar Hart att de finns tre principer som be-
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höver uppfyllas, identifiera och ta bort begränsningar, öka kraften av den ekonomiska 

tillväxten samt skapa nya ekonomiska och sociala förhållanden. De begränsningar som 

måste elimineras från BoP-marknaden grundar sig i den informationsasymmetri som 

bidrar till att befolkningen i BoP inte har samma förutsättningar att skapa sig ekonomisk 

tillväxt. Han menar att många av världens fattigaste människor lever i högkostnadssam-

hälle där de faller offer för en total exploatering. Slumoråden i utvecklingsländer präg-

las av en stor informell marknad och hög korruption där de dagliga förnödenheterna, så 

som rent vatten och elektricitet, ofta är tjugo gånger dyrare än vad det är i en mer funge-

rande välfärdsstat. Här menar han att en inkluderande utveckling hade varit, att förstå 

och investera i det behov av teknik och information som krävs för att utjämna det ojäm-

na informationsflödet och på så sätt minska risken för exploatering. En naturlig följd av 

denna utveckling skulle således vara att BoPs inkomstförmåga ökar genom att med 

hjälp av bättre teknik och service spara tid och resurser som kan användas mer effektivt. 

Det är också av stor vikt att de investerande företagen bidrar till att förbättra infrastruk-

turen som förmedlar den produktion och innovation som BoP alstrar. Här menar han 

vidare att den fria marknadens institutioner har ett maktövertag och bör agera som en 

effektiv nod i ett internationellt nätverk och transportera utvecklingen uppströms i när-

ingskedjan, och på så sätt ökar potentialen för ytterligare tillväxt.
59

 

 I det här ömsesidiga samarbetet som Hart förespråkar menar han att nyttan av 

utvecklingen bör mätas i en treenighet, som utgår från sociala, ekonomiska och miljö-

mässiga värden där alla väger lika tungt. Det läggs dock stort fokus på slutresultatet och 

här är det den samlade nyttan av de tre värdena som är centralt:  

 

In assesing sustainability impact, managers need to recognize that a new business in-

tervention has both positive and negative effects. The problems that a sustainable 

global enterprise solves should, of course, be more significant than the ones it cre-

ates.
60

 

 

Hart poängterar till exempel själv att det finns en social negativ effekt av Grameens 

marknadsstrategi. Grameens strategi går ofta ut på att öka kvinnors ställning i samhället, 
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och därför är det oftast dessa som får förvalta lånet. Den negativa effekten av detta kan 

innebära att de kvinnor som utses till förvaltare hamnar i en socialt utsatt position, abso-

lut med en större möjlighet för självständighet, men också med en ökad risk för på-

tryckning och utnyttjande
61

 som i en diskussion om människors ökade förmågor inte får 

glömmas bort på bekostnad av den samlade nyttan. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Rättvisa 

Den ovan redovisade BoP-modellen representerar en kombination av rättvisedimensio-

nerna som lutar mer åt att få behålla rättvisa än Nussbaums jämlika förutsättningar, även 

om syftet är att utjämna den globalt asymmetriska resursfördelningen. Denna asymmetri 

egaliseras genom att befolkningen i BoP på lika vilkor, får ta del av hela produktions-

kedjans utdelning. Det finns helt enkelt inget försvar för exploaterande maktstrukturer. 

Hart poängterar att de rådande maktstrukturer som upprätthålls av det globala samhället 

idag är direkt missgynnande för en hållbar utveckling. Han är tydlig med att förkasta 

BNP som ett mått på utveckling och menar istället att fokus bör ligga på befolkningens 

ökade kapaciteter att påverka den ekonomiska tillväxten. Samtidigt uteblir en diskussio-

nen liknande Nussbaums om att det kanske krävs en ojämn fördelning av befintliga re-

surser för att kunna förse alla individer med samma möjlighet att uppfylla sina basala 

förmågor. Den här diskussionen förbises i BoP-modellen, då den rådande asymmetrin 

avhjälps på initiativ från företag utan att de behöver offra mer än en eventuellt större 

ekonomisk utdelning.  

 Syftet att försöka ändra på fördelningstriangeln, och låta den ta formen av en 

diamant
62

, med en betydligt mindre botten, tyder på att man implicit antar utilitaristiska 

tankestrukturer. Hart värderar lyckade utvecklingsprojekt på följande sätt: 

 

In assesing sustainability impact, managers need to recognize that a new business inter-

vention has both positive and negative effects. The problems that a sustainable global 

enterprise solves should, of course, be more significant than the ones it creates.
63
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Här visar han att en negativ effekt är förlåtlig, så länge den totala nyttan väger upp för 

den påverkan den negativa effekten haft. Han lämnar det dock därhän att tolka hur ef-

fekten vägs upp. Jag väljer att tolka det som att man får räkna med lite skada för att i 

slutänden kunna få det bättre. Det finns dock en stor risk här för att den skada detta för 

med sig drabbar de som redan har det sämst. Jag anser att om man fortfarande erkänner 

en botten oavsett vilken form figuren antar har de som lämnat botten fått det bättre kan-

ske på bekostnad av de som är kvar i botten även om den samlade nyttan är större. Detta 

är ett förhållningssätt som Nussbaum skulle motsätta sig då hon menar att det ofta resul-

terar i att det individuella tröskelvärdet förbises. På så sätt kan man inte likställa jämlik 

rättvisa med jämlik fördelning, utan den jämlika rättvisan måste resultera i jämlika för-

mågor oavsett individuella förutsättningar och förväntningar. Poängen är alltså att figu-

ren som illustrerar fattigdomsbekämpning genom förmågor bör vara bottenlös.  

 Jag är väl medveten om att det finns en stor motsägelse i en bottenlös figur och 

att en sådan inte existerar. Vad jag vill framhålla med detta påstående är dock att på 

samma sätt som en bottenlös figur är motsägelsefull, är det också motsägelsefullt att 

diskutera hållbar utveckling utifrån en modell som bygger på en figur som utgår från 

befolkningens genomsnittligt förtjänade inkomst. På så sätt blir även Harts utgångs-

punkt i ökade förmågor inkonsekvent då han i slutänden mäter och påvisar det i en eko-

nomisk fördelning. Jag anser att det finns en fara med att mäta individers utveckling i 

förhållande till inkomst på detta vis. Det centrala borde istället vara att i enlighet med 

Nussbaums individuellt objektiva tröskelvärde för förmågor avgöra lägsta nivån, och på 

så sätt istället diskutera hur dåligt/bra vi kan acceptera att de som har det sämst verkli-

gen har det.  

5.2 Utveckling och välfärd 

Hart beskriver hur man ska uppnå en ökad välfärd med hjälp av radical transactivness, 

vilket innebär att man genom innovativa lösningar och ökad förståelse ska kunna göra 

smartare och mer anpassade produktplaceringar i BoP, och på så sätt hitta de produkter 

som matchar efterfrågan i BoP. Detta ska i sin tur leda till en högre ekonomisk tillväxt 

och ökade förmågor. Återigen anser jag att man kan ana nyanser av båda dimensionerna 

av utveckling (välstånd och välbefinnande), då modellen påvisar att en ekonomisk till-

växt gynnar individernas utveckling i form av ökade förmågor. Denna utveckling kräver 
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dock att företagen ökar sin förståelse för marknaden vari de opererar. Till skillnad från 

kapacitetsteorin tar inclusive business-teori ett större avstamp i välstånd framför välbe-

finnande, då den säger att det är den ökade konsumtionen och ekonomiska tillväxten 

som medför ett ökat välbefinnande. Frågan är då vad som är effektivast för en hållbar 

utveckling, fokus på välbefinnande eller välstånd.  Nussbaum är enig med Hart om att 

de båda dimensionerna är beroende av varandra men utgår snarare från att det är ökade 

individuellt objektiva förmågor som leder till en för alla gynnsam ekonomisk tillväxt. 

Hållbar utveckling bör som nämndes ovan, således handla om att höja den individuella 

tröskeln för de som har det sämst, snarare än att öka chanserna för vissa att klättra i ut-

vecklingspyramiden. Det handlar följaktligen inte om att förvandla formen på modellen 

från en pyramid till en diamant, utan om att höja nivån för botten - och här anser jag att 

Nussbaums tio kapaciteter fungerar som ett bra tröskelvärde för välbefinnande. Om alla 

individuellt kan uppnå tröskelvärdet, är formen på fördelningsmodellen ointressant. 

 Fokus för företagens möjlighet att påverka den marknad de opererar i, som ett 

aktivt val att förse befolkningen med de funktioner som krävs för att varje individ ska 

kunna tillgodose sig sin förmåga, är kanske den gyllene medelvägen. Det krävs helt 

enkelt att det främsta incitamentet för företag inom inclusive business är att öka de indi-

viduella förmågorna, och att det vinstdrivande initiativet snarare är en metodför att ef-

fektivare nå målet, det vill säga hållbar utveckling.  

5.3 Ansvar och skyldighet 

Vem är då ansvarig för att de individuella förmågorna i BoP ökar? Enligt Hart och Pra-

halad ökar förmågorna som en följd av en mer inkluderande marknad, där den ekono-

miska tillväxten kommer BoP till del. Här menar Hart i sin BoP version 2.0 att det dess-

utom i dagens globala samhälle är företagens, framförallt de i väst, skyldighet att stimu-

lera denna marknad. Han anser vidare att denna skyldighet inte kommer vara betungan-

de då incitamentet att göra ekonomisk vinst fortfarande är stor, trots en annorlunda pris-

bildning och marknadsstrategi. Den ekonomiska vinsten finns nämligen i den skalva-

kastning BoP kan medföra på grund av dess storlek. Således tolkar jag Harts antagande 

som om att en negativ skyldighet för företag att öka BoPs förmågor inte är nödvändig 

då vinstincitamenten kommer vara så starka att det sker frivilligt. Prahalad framhåller 

dock att en viss nivå av institutionalisering krävs för att en ekonomisk tillväxt ens ska 
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vara möjlig att förankra. Det måste helt enkelt finnas institutioner som kan säkra den 

formella marknaden för att det ens ska vara möjligt att lyfta den informella hit. Detta 

innebär att i en stat utan fungerande institutioner kan en tillväxt i BoP inte ske. Jag anser 

att denna förutsättning kan vara problematisk, då många av de stater vars befolkning 

lider värst av fattigdom och bristfälliga förmågor dessutom är extremt korrupta och i 

total avsaknad av demokratiskt förankrade institutioner. 

 Nussbaum å andra sidan menar att en institutionalisering krävs för att försäkra 

alla grundläggande förmågor, eftersom hon menar att det finns en skyldighet för staten 

att garantera dessa. Hur den här institutionaliseringen ska ske och påverkas lämnar hon 

därhän. Jag ser följaktligen en möjlighet för företagen som opererar på BoP-marknaden 

att axla detta ansvar och påverka en demokratisk institutionalisering, således är kanske 

inte de ekonomiska incitamenten längre tillräckliga. Om syftet med att stimulera tillväxt 

i BoP är att öka förmågor, kan man inte förbise den nödvändiga institutionalisering det-

ta kräver. Sannolikheten att en korrupt stat försäkrar detta bara genom det faktum att 

företag ekonomiskt stimulerar BoP är tämligen liten. För detta krävs påtryckningar, och 

makt att påtrycka. Denna maktposition menar jag att många företag i vårt globala sam-

hälle idag besitter, således borde den skyldigheten att påverka den politiska strukturen 

vara ett större rekvisit inom inclusive business.  

 För att slå hål på myten inom trade off-teorin och kunna visa att det finns ett 

effektivt sätt att spräcka den asymmetriska resursfördelningen krävs det att företagens 

främsta incitament är att påverka de strukturer som upprätthåller den globalt rådande 

asymmetriska fördelningen, så att resultatet av utvecklingen leder till ökade individuella 

förmågor. Om incitamentet för ett företag är att spräcka asymmetrin snarare än vinst 

torde möjligheten för en effektiv hållbar utveckling bli större. Jag anser att en kombina-

tion av kapacitetsteorin och inclusive business-teorin här skulle kunna vara en lösning. 

Jag är enig med båda teorierna om att det krävs en institutionalisering av förmågorna för 

att kunna kräva dem, men här menar jag att det är företagens ansvar att påverka denna 

institutionalisering så att inte de som redan lever under extremt förtryck förbises.  

 För att dessa företag ska ha möjlighet att påverka krävs det precis som Hart illu-

strerar i BoP 2.0 att de har en ökad förståelse för den marknad vari de opererar. Dessut-

om behöver det ”välgörande” incitamentet vara det främsta, det vill säga företagets hu-
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vudsakliga syfte är inte att vinstmaximera utan att återinvestera eventuell vinst i att öka 

möjligheterna för befolkningen i BoP och på så vis minska fördelningsasymmetrin. För 

den här uppgiften anser jag att mindre sociala företag lämpar sig bäst.
64

 Beslutsproces-

sen i dessa företag brukar vara snabbare vilket gör att de kan operera mer flexibelt på en 

föränderlig marknad. Dessutom är en förutsättning för att de ska räknas som sociala att 

de främst drivs av incitamentet att bidra till social förbättring.
65

 Givetvis kan även stora 

multinationella företag som vill bidra till en hållbar utveckling göra det, men jag har 

svårt att se hur dessa i enighet med inclusive business-teori har samma möjlighet att ”bli 

inhemska” och vara så flexibla som denna marknad kräver. Hart menar att de stora mul-

tinationella företagens smittoeffekt
66

 är starkare än små företags. Smittoeffekten innebär 

att företaget fungerar som en nod i produktionskedjan och lyckas transportera produkten 

uppströms i värdekedjan och på så vis bidra till en expanderad marknad och ökad till-

växt. Eftersom jag anser att vinstincitamentet inte är det centrala i utvecklingsperspekti-

vet ser jag inte heller någon anledning till varför företag har ett behov att expandera 

marknaden för sin produkt, om inte behovet av produkten redan finns utanför den exi-

sterande marknaden. 

 För att sammanfatta ansvarsdimensionen, menar jag att det i slutänden krävs att 

förmågorna försäkras institutionellt, så att en stat kan hållas ansvarig för att tillgodose 

sin befolkning dessa. Denna institutionalisering kommer dock inte ske av sig själv, utan 

kräver påtryckning. Om denna påtryckning ska var effektiv bör den komma underifrån, 

det vill säga från folket. Här menar jag att de företag som arbetar för inclusive business 

har ett stort ansvar i att bidra med att öka BoPs förmågor genom att delge dem de funk-

tioner som är nödvändiga för påtryckning. Deras skyldighet är inte att institutionalisera 

förmågorna utan att förse befolkningen med ökad möjlighet att påtrycka för en institu-

tionalisering.   
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5.4 Kapacitetshöjande inclusive business 

För att summera vad som diskuterats ovan är min intention att här redogöra för ett per-

spektiv som kan ses som en hybrid av kapacitetsteorin och inclusive business-teorin. Jag 

anser att de individuella objektiva förmågorna i kombination med delar av den praktiska 

operationella delen av inclusive business, kan bli ett fruktbart perspektiv på hållbar ut-

veckling. Mitt perspektiv tar avstamp i Nussbaums moralfilosofiska värdegrund, men 

jag har för avsikt att fylla den lucka jag anser att hennes teori har. Luckan omfattas 

främst av den praktiska processen att institutionalisera individers förmågor. 

 Jag utgår i enighet med kapacitetsteorin från att rättvisa bör mätas i jämlikhet. 

Det vill säga att alla individer ska erbjudas samma möjligheter oavsett förutsättningar 

och preferenser. Måttet på rättvisa blir följaktligen objektivt och passar därför inte in i 

en modell som mäter aggregerade mått, då det väsentliga inte handlar om var i skalan av 

misär och välstånd man befinner sig utan snarare om hur lågt vi ska kunna acceptera att 

tröskelvärdet för ”botten” är.  

 Föregående stycke leder mig direkt in på välfärds-/utvecklingsdimensionen. Här 

menar jag att rättvisa således bedöms utefter varje individs välbefinnande, och anser 

precis som Nussbaum att välfärd bör artikuleras i termer av vad varje individ förmås att 

göra, snarare än vad de innehar. Återigen blir det missvisande att försöka illustrera den-

na fördelning med en modell som grundar sig i individers årliga inkomst. Illustrationen 

förutsätter gradering och då förbises icke mätbara sociala värden lätt. Jag menar inte att 

Hart enbart fokusera på aggregerade mått men hela BoP-modellen utgår från och mäter 

fattigdom i form av individers ekonomiska tillgångar. Jag anser att välbefinnande fram-

för välstånd är måttet på hållbar utveckling eftersom det täcker ett större spektrum av 

välfärd. På så sätt får missgynnsamma maktstukturer som påverkar de individuella för-

mågorna även utrymme i perspektivet. Dessa strukturer är dessutom ofta grundorsaken 

till den asymmetriska fördelningen Hart försöker illustrera med sin triangel. I den mo-

dellen förbises dock risken att en person som befinner sig utanför BoP-lagret också kan 

drabbas av diskriminerande maktstrukturer. För att illustrera detta med ett exempel, kan 

vi ta kvinnlig rösträtt. Innan den infördes i Sverige var det knappast så att alla svenska 

kvinnor kunde placeras i BoP enligt figurens mått, men vi kan väl vara överens om att 

en lagstiftning som exkluderar halva landets befolknings förmåga att rösta på grund av 

dess kön, knappast är ett tecken på hållbar utveckling eller välfärd. Det krävs helt enkelt 
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fler parametrar för att bestämma graden av utveckling, än förtjänad inkomst. Tills vidare 

godtar jag Nussbaums tio kapaciteter som ett tröskelvärde för vad varje individ ska ha 

möjlighet att nå upp till, och låter ekonomisk tillväxt vara en funktion som ökar de indi-

viduella förmågorna snarare än målet. 

 Vems är då ansvaret för att hållbar utveckling sker? Som diskuterats förut, är 

detta en fråga Nussbaum lämnar öppen, och här menar jag att delar av Harts modell kan 

vara vägledande. Det institutionella förankrandet av förmågorna är centralt för att de 

ska kunna krävas. Hur detta förankrande bör säkerställas är dock inte så självklart. En 

konstitution bygger man starkast på folkligt stöd, och påtryckningarna för detta bör så-

ledes komma underifrån. Här anser jag att de företag som opererar i BoP kan spela stor 

roll för den faktiska institutionaliseringen. De befinner sig i en maktposition där deras 

möjlighet att påverka är stor, eftersom både befolkningen och staten är beroende av dess 

genererade tillväxt. Om företagets incitament i det här fallet främst är att bidra till en 

hållbar utveckling i enlighet med ovan förda argument, och kan se till den individuella 

utvecklingen snarare än den egna ekonomiska tillväxten, tror jag att utsikterna är goda. 

Företaget måste samtidigt bortse från sina vinstincitament som primärt och istället an-

vända genererad vinst för att effektivisera distribueringen av företagets bidrag till ut-

veckling. För detta ändamål tror jag att det är de sociala företagen som lämpar sig bäst. 

Ett socialt företag skulle i den här kontexten kunna fungera som en effektiv påtryckare, 

dels genom att ställa direkta krav på staten, men framförallt genom att förse befolkning-

en med förmågor att påverka staten och föra den demokratiska utvecklingen framåt. 

Detta kommer jag illustrera i form av en fallstudie i nästa kapitel, där jag låter testa min 

tes på Sidas utvecklingsprogram - IAP. 
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6 Innovation against Poverty(IAP) 

Innovation Against Poverty är ett relativt nystartat program. Det lanserades i april 2011 

genom ett samarbete mellan Sida och Price Waterhouse Coopers(PwC) och syftar enligt 

årsrapporten från 2012 till: 

 

…supporting companies as they develop their inclusive business projects that bene-

fit people living in poverty. In the broader context, this initiative encourages private 

sector development as a means of reducing poverty through economic growth.67 

 

Sedan programmet trädde i kraft har två utlysningsrundor genomförts varigenom man 

beviljat bidrag till 32 projekt och målet är att kommande år, det vill säga 2013, utlysa 

ytterligare 28 bidrag i två omgångar. Sida står för finansieringen av bidragen, medan 

PwC har upphandlats för att sköta implementeringen, vilket innebär att det är de som 

står för ”allt från information, utlysning, selektion inför beslut, relationer med bi-

dragstagarna samt uppföljning.”
68

 

 Programmet har avgränsats till att fokusera på vissa länder och områden för vari 

de beviljade företagen ska operera. Hittills har de länderna varit, Rwanda, Zambia, Ke-

nya, Moçambique, Tanzania, Etiopien och Uganda - medans de prioriterade områdena 

har varit inom jordbruk/mat, hälsa, utbildning och miljö, samt produktion, tillverk-

ning/bearbetning, återförsäljning, distribution och servicearbete.
69

 PwC poängterar vik-

ten av att syftet för det beviljade stödet är att företagen genom inclusive business ska 

främja näringslivet och den ekonomiska tillväxten i landet inom området de verkar och 

på så vis öka sysselsättningen i pyramidens botten. Den ökade sysselsättningen och 

ekonomiska tillväxten bör således minska fattigdomen. 
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The programme’s impact should be reduced poverty, in its three dimensions: lack of 

power, resources and choices through improved living conditions for people living 

in poverty, in terms of improved health, sanitation, education empowerment, higher 

income and time released.
70

 

 

Programmet ska fungera multinationellt, det vill säga att vilket företag/entreprenör som 

helst kan ansöka om bidraget. Det är inte bundet till svenska aktörer, utan syftar snarare 

till att vara ett bidrag för aktörer som arbetar för hållbar utveckling. Det ska fungera 

som en hjälp i startfasen av projektet, då denna oftast innebär höga kapitalinvesteringar. 

Följaktligen riktar projektet sig till små sociala företag, vars möjligheter att själv starta 

ett företag är små på grund av de omkostnader och risker det innebär. På så sätt kommer 

möjligheten för fler aktörer att bidra till en hållbar utveckling genom innovativa hålbara 

affärslösningar öka. Meningen är att i framtiden ska de projekt som stöds bli självgene-

rerade och drivas av marknadskrafter. Därför har man skrivit in ett krav i beviljandet av 

bidraget att det enbart får uppgå till 50% av investeringen. Detta menar IAP ökar inci-

tamentet för företaget att lyfta projektet/idén att bli skalavkastande.
71

 

 Programmet bygger på ett antagande om att hållbara affärslösningar kommer att 

öka, vilket också är en hypotes programmet är till för att testa. Utgångspunkten är alltså 

att IAP ska fungera som ett ”lesson learn”program och att erfarenheterna ska kunna 

användas för andra företag som vill ägna sig åt inclusive business. I projektets 

assesment MEMO preciserar de följande förhållningssätt: 

 

The ultimate effectiveness, to what extent the overriding objectives of addressing pov-

erty through business-driven innovations will be achieved can not be judged ex-ante due 

to the experimental character of the programme. This will be the focus on the results-

based management system established for the programme.
72

 

 

Vidare identifieras två eventuella risker programmet kan stå inför. Det första är att in-

satserna inte når ut till de fattiga i den utsträckning det var tänkt, på grund av svaga in-
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stitutioner i det område de verkar, fel produktplacering eller helt enkelt på obefintlig 

infrastruktur. Dessutom identifieras en andra risk som är starkt knuten till den första, 

och det är att implementeringen är otillfredsställande. Detta kan ha många orsaker, så-

som brister i erfarenhet hos företagen, institutionella oroligheter, dålig uppföljning, för 

att nämna några. Intentionen från IAP är att hantera dessa risker genom att fungera som 

ett treenigt stöd för de som beviljas bidrag. De ska finnas där som finansieringsstöd, 

men också som kunskapsstöd genom rapportering och uppföljning, samt som samordna-

re och nod i deras ”hub”. Hubben är en medlemsportal för de som beviljats bidrag där 

de kan mötas och utbyta erfarenheter.
73

 

6.1 IAPs definition av inclusive business 

IAP väljer i sin beskrivning av programmet att poängtera att de inte har för avsikt att 

strikt definiera utvecklingsbegrepp utan syftet är att uppmuntra innovationer som kan 

leda till affärsmodeller som ger skalvkastning samtidigt som de bidrar till att minska 

världsfattigdomen. De menar att genom att applicera inclusive business på utvecklings-

arbete bidrar man till att effektivisera den hållbara utvecklingen då den fria marknaden 

kan påskynda denna process på grund av att den är självgenererande. 

 Sida och B4D-gruppen menar också att inclusive business innebär att identifiera 

lösningar på en växande marknad som har låga produktionskostnader och kan säljas 

billigt till de som behöver dem mest. Denna modell torde dessutom vara av intresse för 

innovativa företag som vill utveckla mer effektiva distributionssätt på en växande 

marknad. Utan att explicit vilja definiera begreppen är de övergripande kriterierna för 

företag som vill bli beviljade bidrag följande:
74

 

 Use lateral thinking and innovation to adapt the business model to expand op-

portunities for people living in poverty.  

 Combine tangible commercial return and development impact.  

 Are part of commercial operations, operating inside the value chain and drawing 
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on the core competencies of the company, though it may initially also draw on 

some non-commercial resources. 

Vidare radas kriterier upp för vad företagen som beviljas bidrag inte får stödja såsom 

barnarbete, vapenhandel och kränkningar av mänskliga rättigheter.
75

  

 Eftersom de väljer att inte förtydliga definitionen av hållbar utveckling i pro-

gramförklaringen, kommer jag i följande avsnitt att redogöra för den definition som 

ligger till grund för hela Sidas bistånds- och utvecklingsarbete, och som därmed borde 

vara värdegrundande även för IAP.  

6.1.1 Sveriges regerings utvecklingspolicy 

Sida är en verkställande myndighet inom den svenska staten för att hantera och distribu-

era bistånd. Deras förhållningssätt och arbetsförutsättningar fastställs således av reger-

ingen. För utvecklingssamarbete finns en rad viktiga policyguider samlade under Sveri-

ges politik för global utveckling(PGU)
76

. I enlighet med PGU ska det svenska utveck-

lingsarbetet genomsyras av ett rättighetsperspektiv som sätter den enskilda individens 

fri- och rättigheter i centrum. En sådan utveckling påverkas bäst genom att främja de-

mokratisk uppbyggnad som kan säkerställa dessa rättigheter samt öka individers medve-

tenhet om dess rättigheter. Man statuerar också vikten av att alla människor ska ha lika 

rätt, men att individers olika villkor, intressen och förutsättningar måste ligga till grund 

för hur dessa ska uppnås. Detta måste också vara kärnfrågan för den rättighetsanalys 

som utarbetas för varje utvecklingsprogram Sverige vidtar.
77

 

 Vidare har man genom PGU fastslagit att det svenska utvecklingsarbetet ska 

främja ekonomisk tillväxt som antas ha särskilt stor effekt att minska fattigdomen i ut-

vecklingsländer. En sådan utveckling sker bäst i en tillväxt där fattiga människor ges 

möjlighet att aktivt delta i tillväxtprocessen genom hela värdekedjan, och det är således 

sådana program den svenska staten ska främja. Enligt policyn för ekonomisk tillväxt i 
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svenskt utvecklingsarbete menar man att en sådan tillväxt på ett positivt sätt kan genere-

ra både ökad inkomst på individnivå, samt ökade intäkter för staten i form av skatteme-

del. Detta kräver dock demokratiska, transparenta och stabila institutioner och det är 

utvecklandet av dessa det svenska utvecklingssamarbetet ska främja. En sådan utveck-

ling främjas bäst om ”tillväxten är långsiktigt hållbar, både ekonomiskt, socialt och mil-

jömässigt och att den präglas av en relativt jämn fördelning”78. Därför ska man enligt 

svensk policy främja marknader med störst relevans för fattiga människors tillväxtpo-

tential. Dessa marknader menar man i synnerhet påträffas inom den agrara sektorn samt 

den informella sektorn. Om fokus läggs på strukturella omvandlingar för dessa sektorer, 

så som ökad förädling samt lyfta den informella sektorn till den formella, menar man i 

enighet med PGU att ökad tillväxt kan bidra till fattigdomsminskning.79 

6.2  IAP - kapacitetshöjande inclusive business? 

Att intentionen med IAP är att anta ett inclusive business-perspektiv till hållbar utveck-

ling framgår tydligt av deras handlingsplaner då de flera gånger explicit uttrycker det. 

De väljer dock att ha en något vagare definiering av begreppet än Hart. Jag tolkar  att 

IAPs fokus främst är att stödja innovativa lösningar som främjar en hållbar utveckling, 

snarare än att göra marknaden mer inkluderande med kapacitetshöjande produktplacer-

ing och ökad konsumtion. Harts fokus på att företag som opererar i BoP måste bli in-

hemska och öka förståelsen för marknaden för att kunna göra den mer inkluderande 

faller bort i IAPs handlingsprogram. Detta är kanske inte ett medvetet val och det är 

med största sannolikhet så att de företag som beviljas bidrag implicit har ett inkluderan-

de perspektiv på BoP- marknaden då deras syfte ska vara att bidra till hållbar utveck-

ling.  

 Eftersom programmet är finansierat av Sida utgår jag från att de företag som 

beviljas bidrag även ska omfattas av Sidas utvecklingspolicys även om det inte uttrycks 

direkt i handlingsplanen. Det mänskliga rättighetsperspektiv Sida förhåller sig till i allt 
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utvecklingsarbete ska följaktligen även genomsyra IAP. På så vis kan man säga att pro-

grammet antar ett vidare perspektiv än Harts inclusive business-teori, i den meningen att 

välbefinnandet är mer centralt. Det finns stora likheter mellan rättighetsbaserat perspek-

tiv och Nussbaums kapacitetsteori, då båda utgår från tröskelvärden, Nussbaum i form 

av sina kapaciteter och rättighetsperspektivet från FN:s mänskliga rättigheter. Så med 

antagandet att beviljandet av bidrag sker med grundförutsättningen att företaget agerar i 

enlighet med ett rättighetsperspektiv bör sannolikt innebära att deras främsta incitament 

är att öka individerna i BoPs välbefinnande och på så vis bidra till en hållbar utveckling. 

Detta innebär att det som jag ansåg var en risk i inclusive business-teorin, nämligen att 

företagen skulle vara drivna och behjälpliga på grund av de vinstincitamenten BoP-

marknaden erbjöd, här indirekt är hanterade. 

 Programmet beviljar bidrag till företag som främjar den hållbara utvecklingen, 

men som inte själva har råd att starta upp företaget och verkställa sina idéer. Detta me-

nar IAP bidrar till att antalet innovativa sociala företag ökar vilket de ser som en stor 

möjlighet för främjandet av hållbar utveckling. Hart förespråkar å ena sidan att inclusive 

business drivs effektivast av större företag som har bättre makt att påverka, jag å andra 

sidan menar att det är just de sociala företagen som tryggar utvecklingen säkrast då de-

ras möjliga vinst ska används som ett medel för att driva hållbar utveckling framåt. 

Även om det skulle vara så att IAP var eniga med Hart i denna fråga har jag svårt att se 

att programmet skulle vara fruktbart för större företag, då dessa oftast inte är i lika stort 

behov av bidrag för att starta ny verksamhet. 

 Den vaga formuleringen av inclusive business-perspektivet i IAP menar jag kan 

vara en nackdel för dess framtida utvärdering. Att förbehålla sig de eventuella brister 

som programmet kan ha, i den mening att det är ett experimentellt program som syftar 

till att lära sig en ny utvecklingsmetod
80

, menar jag tyder på ett utilitaristiskt förhåll-

ningssätt. Självklart måste någon gång vara den första, men desto viktigare är det väl då 

att se till varje individs välbefinnande så att ingen på grund av programmets brister får 

det sämre. I en framtida utvärdering får man inte förbise den individuella objektiva ut-

veckling framför den samlade nyttan av programmet, det anser jag nämligen varken går 

i linje med kapacitetsteori eller det av Sida antagna mänskliga rättighetsperspektivet. 
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 Även om programmet implicit ska gå i linje med ett rättighetsperspektiv, kan det 

identifieras stort fokus på ekonomisk tillväxt som det huvudsakliga utvecklingsmålet. 

Det är svårt att identifiera följden av detta eftersom programmet fortfarande är i sin 

vagga, men jag vill lyfta fram risken för att om den ekonomiska tillväxten ligger till 

grund för utvärdering är risken stor att en rad väsentliga sociala värden förbises. 
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7 Avslutande reflektioner 

Jag har i den här studien visat att en hybrid mellan inclusive business-teori och kapaci-

tetsteori skulle kunna användas som ett fruktbart perspektiv på hållbar utveckling. Teo-

rierna är egentligen inte motstridiga varandra utan har liknande mål och syfte i form av 

att öka individers förmågor. De skiljer sig dock i utgångspunkt och definiering av för-

mågor och hållbar utveckling och detta leder till att utfallet ter sig annorlunda. Här vill 

jag påvisa att en hybrid skulle kunna vara en lösning. En förening som utgår från det 

individuella sociala värdet av hållbar utveckling där de sociala företagen får verka som 

en effektiv påtryckare för att institutionalisera de förmågor som borde vara tröskelvärdet 

för hållbar utveckling. 

 För att knyta an till min första frågeställning: Hur väl uppfyller BoP-modellen 

för inclusive business de sociala värdena av en hållbar utveckling i enlighet med Nuss-

baums kapacitetsteori, skulle jag vilja påstå att inclusive business-teorins största brist är 

modellen den grundar sig i, det vill säga BoP-modellen. Det kan så klart vara så att mo-

dellen egentligen bara var tänkt som en illustration. Är emellertid utgångspunkten att 

öka människors förmågor genom att förändra formen på triangeln till en diamant, förut-

sätter man att det alltid finns individer i en botten utan att reflektera över deras förut-

sättningar och förmågor. Jag menar att hållbar utveckling inte enbart kan grunda sig i att 

få det bättre och förflytta sig i den geometriska modellen. Istället borde fokus ligga på 

att öka tröskelvärdet för vad vi accepterar som lägsta nivå. Det kommer alltid att finnas 

en ”botten” och upplevelsen av den är subjektiv; därför är det viktigt att det finns ett 

objektivt värde av vad som är ”botten”. Hart och Prahalad har ett ganska tydligt värde 

av vad de anser vara botten, nämligen de som tjänar mindre än $1500/år. Detta torde 

följaktligen innebär att de indirekt menar att alla som tjänar mer än så omfattas av håll-

bar utveckling. Min uppfattning är att ett rent aggregerat mått som inkomst inte säger 

tillräckligt om utveckling för att avgöra om den är hållbar. I den här definitionen förbi-

ser man nämligen det sociala värdet av utveckling som är minst lika viktigt. Avsaknad 

av inkomst är inget mått på fattigdom, och ökad inkomst är heller inget mått på ökade 

förmågor. En ökad inkomst och konsumtionsmöjlighet kan däremot fungera som en 

funktion för att tillgodose sig sina förmågor, men inte nödvändigtvis, då förmågorna 
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kräver en institutionell förankring. 

 Det finns dock en operationell fördel i inclusive business-teorin, då den praktiskt 

illustrerar hur man genom företagens makt att påverka kan bidra till förändring. Jag är 

enig med förespråkarna till inclusive business om att incitamentet att investera i ett före-

tag som bidrar till en hållbar utveckling borde vara minst lika stort som incitamentet att 

bidra till välgörenhet. Att det finns stora incitament världen över att bistå med välgö-

renhet för att främja en hållbar utveckling råder det enighet om, och följaktligen borde 

incitamentet att starta ett företag som driver den här frågan då vara minst lika stort. Så 

långt är jag böjd att hålla med. Det jag dock vill motsätta mig i deras resonemang om 

incitament, är att de förespråkar ett möjligt vinstincitament som kan medföra ytterligare 

tillväxt i BoP. Jag anser att om man låter vinstincitamentet styra agendan för hållbar 

utveckling är risken att den snedvrids och återigen förbises det centrala för hållbar ut-

veckling, det vill säga det objektiva värdet av individuella förmågor. Jag vill nämligen 

påstå att det främst är företag med incitamentet att bidra till en hållbar utveckling, i form 

av att öka tröskelvärdet för de individuella förmågorna, som kan driva en hållbar ut-

veckling framåt. Inclusive business borde drivas av det som idag har kommit att 

benämnas sociala företag, där företagets vinst inte är incitamentet utan ett medel för att 

återinvestera och driva den hållbara utvecklingen framåt. Vems ansvar det sedan är att 

avgöra vilka företag som är sociala är eventuellt en fråga för vidare forskning. 

 De sociala företagen har dessutom en ytterligare viktig funktion, och det är att 

verka som påtryckare för den institutionalisering en hållbar utveckling kräver. För att 

man ska kunna dra nytta av den ekonomiska tillväxten, men framförallt av de ökade 

förmågor dessa företag ämnar bidra till, måste dessa kunna förankras institutionellt. Om 

de inte kan förankras institutionellt kan de, likt rättigheter, inte krävas och ingen bär 

således ansvar för deras införlivning. Här menar jag att de sociala företagen spelar en 

stor roll som påtryckare. Dels genom att de har möjlighet att direkt påverka staten, men 

framförallt för att de kan förse befolkningen med funktioner i form av exempelvis ökad 

inkomst, utbildning och bättre kommunikation som bidrar till att deras förmåga att på-

verka staten blir större. På så sätt ökar också chansen för att den institutionella förank-

ringen kommer underifrån, vilket är till fördel för en stabil demokratisering. 

 För att slutligen knyta an till min sista frågeställning, Vilken potential har IAP 

att bidra till en effektiv hållbar utveckling genom att öka den enskilda individens förmå-

gor i enlighet med Nussbaums kapacitetsteori?, menar jag att förutsättningarna är stora. 

IAP har på många sätt redan hanterat de problem jag menar att BoP-modellen kan med-
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föra, genom att bevilja bidragen till innovativa sociala företag. Det är emellertid alltid 

av stor vikt att uppmärksamma spänningen mellan det marknadsliberala förhållningssät-

tet och det sociala perspektivet till hållbar utveckling, så att inte det individuella trös-

kelvärdet förbises. Jag vill således poängtera vikten av att vara tydlig i utvärderingen av 

IAP-programmet så att det sociala tröskelvärdet för hållbar utveckling inte förbises 

framför ekonomisk tillväxt. En rekommendation skulle kunna vara att inte illustrera 

fattigdom med hjälp av en modell(BoP-triangeln) som bygger på aggregerade mått, då 

detta kan förbise viktiga dimensioner av den sociala hållbara utvecklingen. Jag påstår 

nämligen att det går att använda sig av inclusive business-teori utan den här illustratio-

nen och snarare fokusera på det som är inkluderande. Illustrationen kan snarare ha en 

exkluderande effekt då den förutsätter en botten utan reflektion över hur dåligt vi kan 

acceptera att de i botten har det. En modell som utgår från ekonomisk tillväxt, oavsett 

om den fokuserar på konsumtion, distribution, produktion eller ökad inkomst påvisar 

egentligen bara det agerade måttets föränderlighet. Den ekonomiska tillväxten kan såle-

des inte bli ett ensamt mått på utveckling utan måste ses som en del av ett komplexare 

system, där den fungerar som funktionen av hålbar utveckling snarare än mål. 

 Jag anser, i enlighet med ovan förda resonemang, att sociala företag kan fungera 

som en effektiv påtryckare och katalysator till hållbar utveckling, och det är följaktligen 

IAPs fokus på dessa företag som är programmets styrka. Om fokus preciseras med tyd-

liga uppföljningsinstruktioner och mål, där incitamenten för de företag som beviljas 

bidrag ska vara att bidra till hållbar utveckling i enlighet med det tröskelvärdet rättig-

hetsperspektivet faktiskt sätter, menar jag att kapaciteten för att effektivt bidra till håll-

bar utveckling är stor. På så sätt ser jag stor potential för att en mer inkluderande kapita-

lism genom IAP, ska kunna bidra till en hållbar utveckling i enighet med ökade indivi-

duella förmågor.  
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